Elevmaterial
Du bestämmer själv!
Läs och fundera på fallet om Mikael och svara sedan på frågorna som kommer efter texten.

Mickes val
Micke dricker en hel del sprit. Han tycker det gör honom social och glad. Tyvärr blir det
ofta lite för mycket för Micke som alltid är fullast på fester. Det finns en tjej i Mickes klass,
Lisa, som han gillar riktigt mycket och som han stöter på, men bara när han är full. Det är
bara då han vågar. Hon tycker att han är jobbig och störig, särskilt när han har supit.
En kväll när det är fest berättar Micke för Lisa vad han känner för henne men hon
förklarar att hon inte är intresserad. Micke blir sårad men är ganska full så det är inte
förrän dagen efter som han börjar fundera över saken. Han funderar över vad problemet
är och börjar inse att han super för att göra ett intryck på Lisa. Men om inte det funkar vet
inte Micke vad han ska göra.

Frågor:

•
•

Har du någon gång sett eller hört talas om liknande situationer?
Vad kan Micke göra för att minska sitt drickande och få Lisa att gilla honom?
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Svara på följande frågor:

•

Varför tror du att vissa föräldrar tillåter sina barn att testa alkohol trots att de inte får
handla själva innan de är 18 år?

•

Varför tror du att lagen säger att personer under 18 år inte får köpa alkohol på krogen?

•

Skulle det orsaka några problem om barn och ungdomar tilläts att köpa alkohol? Vilka
problem skulle det i så fall få och för vem skulle det bli ett problem?

•

Om du fick bestämma, skulle du då vilja ändra lagen? Hur och varför då?
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